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Sua etänä tervehdin!
Suomalaisen ylioppilaslaulun perinteet ulottuvat pitkälle 1800-luvulle. Tuolloin laulajakakstoistikot
tekivät konserttimatkoja maakuntiin kerätäkseen rahaa ylioppilastalon rakentamiseen. Viime
vuosisadan alussa YL:n laulajaveljet kiersivät ja konsertoivat aktiivisesti Suomen maakunnissa.
Aikana ennen radiota uusi suomenkielinen kuoromusiikki oli harvinaista herkkua – suurin osa
kansasta tunsi Sibeliuksen teokset korkeintaan nimeltä. Pienyhtyeet toivat ihmisiä yhteen musiikin
ääreen yli sadalla paikkakunnalla. Laulajille vähintään yhtä tärkeää oli kohdata kotimaan luonto,
joka toimi myös suomalaisen taiteen kultakauden suurena innoittajana.

Ylioppilaskunnan Laulajat on elävöittänyt viime vuosina henkiin yli satavuotiaan
kesäkuoroperinteen tuoden suomalaista mieskuoromusiikkia joka niemeen ja notkoon.
Poikkeusoloista huolimatta tänäkin vuonna kesäkuoroprojekti saa jatkoa, kun pienyhtye Mies?
Ensemble tuo etäkonsertillaan ylioppilaslaulun riemua joka niemeen ja notkoon. Konsertissa on
luvassa laaja kattaus nuorta energiaa, rakastetuimpia serenadeja sekä kevyen että klassisen
mieskuoromusiikin helmiä.

Ylioppilaskunnan Laulajat (YL)
Ylioppilaskunnan Laulajat on ollut yli 135 vuoden ajan mieskuorotaiteen suomalainen edelläkävijä
ja kansallinen instituutio. Vuonna 1883 Helsingin yliopiston yhteyteen perustettu YL on maamme
vanhin suomenkielinen kuoro, jonka toiminta jatkuu tänäkin päivänä itsenäisenä ja monipuolisena.
YL on kysytty artisti, joka konsertoi aktiivisesti Suomessa ja maailmalla. A cappella -ohjelmistonsa
lisäksi YL esittää ja levyttää säestyksellisiä mieskuoroteoksia maailman eturivin orkesterien ja
kapellimestarien kanssa. Kuoron ansiokas kulttuuritoiminta, pitkä konserttihistoria, lukuisat
kiertueet ulkomailla ja arvostelumenestystä saaneet levytykset ovat luoneet sille aseman yhtenä
maailman merkittävimmistä mieskuoroista.

Ylioppilaskunnan laulajia johtaa Pasi Hyökki.



Elämä etänä uuvuttaa – mieskuoromusiikki auttaa!
Terveiset lauluyhtyeeltä

Kun perinteisiä kesäkuorokonsertteja ei koronaviruspandemian myötä voitu järjestää, sai
lauluyhtyeemme idean; Mitä jos varataan kirkko, kuvataan ja äänitetään täyspitkä konsert-
tielämys ja jaetaan se virtuaalisesti? Siitä se ajatus sitten lähti, ja nyt haluammekin tuoda hämär-
tyviin syysiltoihinne tuulahduksen kesäistä laulua!

Koronaviruspandemian tuomat muutokset ovat konserttien peruuntumisien lisäksi aiheuttaneet
lisääntynyttä kuormitusta suomalaisten henkiseen hyvinvointiin, ja haluamme konsertillamme 
tukea ja tuoda esille mielenterveystyötä. Emme peri etäkonsertistamme pääsymaksua, vaan
toivomme kuuntelijoiden osallistuvan keräykseemme Mieli ry:n toiminnan tukemiseksi.

Linkki keräykseen:
https://potti.mieli.fi/oma-mielipotti/16-2822

Mies? Ensemble
Mies? Ensemble on Ylioppilaskunnan Laulajien kahdeksanhenkinen pienyhtye. Yhtye koostuu
pääosin pääkaupunkiseudulla asuvista opiskelijoista, joita yhdistää niin kuorotausta,
nuoruusvuodet Sibelius-lukiossa kuin yhteinen intohimo mieskuoromusiikkia kohtaan. Pienyhtye
sai alkunsa, kun laulajilla nousi keskinäinen halu lähteä kisamatkalle Norjan Bergenissä
järjestettäville kuorofestivaaleille. Muuttuneen maailmantilanteen vuoksi kilpailuja ei kuitenkaan
ikinä pidetty, joten yhtyeen oli keksittävä itselleen jotain muuta käyttöä – kuten tämän tunnin
mittaisen etäkonsertin järjestäminen.

Tervetuloa!

Laulajina:
Aukusti Kiuru
Jerry Penttilä
Jani Kaitosalmi
Arttu Kärkkäinen
Riku Miettunen
Otso Koiso-Kanttila
Matti Korhonen
Reko Kälkäjä

https://mieli.fi/fi/mieli-ry
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OHJELMA
Ylioppilaskunnan laulajien pienyhtye Mies? Ensemble
 ETÄPÄIVÄ KANGASALLA

Joseph Hartmann, Stuntz A.H. Weissmann - Ylioppilaslaulu

Herää, jo leivo laulelee

Franz Abt, R.R. Ryynänen - Kesäaamu
Tuntematon, Tuntematon - Frühlingslied
Selim Palmgren, Larin-Kyösti - Serenadi

Saarelle

Leevi Madetoja, Kanteletar - Purrelle tuulta
Selim Palmgren, Gustaf Fröding - Sjöfararen vid milan
Jean Sibelius, Kanteletar - Saarella palaa
Leevi Madetoja, Larin-Kyösti - Mittumaaritulilla

Loitsuja sulle, metsän kuningas!

Sofia Söderberg - Badhusintro
Aksel Törnudd, Kanteletar - Loitsu
Jean Sibelius, Aleksis Kivi - Metsämiehen laulu

Somer soitti, hiekka helki

Leevi Madetoja, Eino Leino -  Soita somer, helkä hiekka... 
Jean Sibelius, Kanteletar -  Sortunut ääni
Eino Leino -  Sydämeni laulu
Leevi Madetoja, V. A. Koskenniemi - Valkeat kaupungit
Eino Leino - Hän kulkevi kuin yli kukkien



Kevyesti

Trad. Trad.  - My Evaline
sov. A. E. Hall
Pave Maijanen, Pave Maijanen - Lähtisitkö
sov. Tuomas Meurman
Erik Lindström, Hillevi - Ranskalaiset korot
sov. Tuomas Meurman
Gösta Sundqvist, Gösta Sundqvist - Elämä ikkunan takana
sov. Juuso Vanonen

On kaunis kesäilta

Trad. Trad.  - Kesäilta
sov. Selim Palmgren
Franz Schubert, R. R. Ryynänen -  Die Nacht
Trad. Heikki Klemetti - Oi kallis Suomenmaa
sov. Heikki Klemetti
Jean Sibelius, V. A. Koskenniemi - Finlandia
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https://yl.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCjS3BoLsH7pFegRWOaz7b5Q
https://www.facebook.com/ylchoir

